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Abstract
The article discusses a series of theoretical and practical aspects regarding the taxation of revenues
from independent activities obtained from exercising the expert accountant profession. These taxpayers
have the obligation to estimate the annual net revenue for the current year in order to determine the
estimated annual tax and the social contributions in certain circumstances. They will have to submit
the single tax return to the competent tax authority within the legal timeframe stated by the Fiscal
Code. Next year taxpayers submit the single tax return until 25th of May and declare the actual revenues
obtained in the current year in Chapter I, with the purpose of establishing the tax for the current year.
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Profesia de expert contabil reprezintă o profesie liberală ce poate fi exercită de către persoanele care au
această calitate, în condiţiile stipulate în Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de
expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Experții
contabili au posibilitatea să își exercite profesia individual, în cadrul propriului cabinet, sau se pot constitui în
societăți de profil, înființate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Potrivit art. 67 alin. (2) din Codul fiscal, „constituie venituri din profesii liberale veniturile obținute din
prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea
și exercitarea profesiei respective”. În categoria veniturilor din profesia liberală de expert contabil sunt cuprinse
cele obținute de persoanele fizice care au această calitate și care îndeplinesc cel puțin patru dintre criteriile
prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal:
„3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității,
precum și a programului de lucru;
3.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
3.3. riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;
3.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;
3.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației
fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
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3.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și
supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și
exercitarea profesiei respective;
3.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin
colaborare cu terțe persoane în condițiile legii”.
Ü Obligații declarative și de plată
Contribuabilii care realizează venituri din activități independente din exercitarea profesiei de expert con
tabil în cadrul propriului cabinet sunt obligați să se înregistreze la organul fiscal competent, să declare veniturile
obținute și să achite la bugetul statului impozitul pe venit și în anumite condiții contribuțiile sociale.
n

Stabilirea venitului net anual

Venitul net anual obținut din exercitarea profesiei de expert contabil se determină în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării
de venituri. Acești contribuabili au obligația organizării și conducerii contabilității, cu respectarea normelor în
vigoare privind evidența contabilă.
În conformitate cu art. 1 alin. (5) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și com
pletările ulterioare, contribuabilii ale căror venituri obținute din exercitarea profesiei de expert contabil sunt
determinate în sistem real și care conduc contabilitatea în partidă simplă au posibilitatea de a opta pentru condu
cerea contabilității în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens, cu excepţia situației
în care în legislația fiscală se prevede altfel. În vederea determinării venitului net anual se va completa registrul
de evidență contabilă.
Persoanele fizice care obțin venituri din activitatea independentă de expert contabil au obligația estimării
venitului net pentru anul 2021 în scopul stabilirii impozitului anual estimat. În acest sens, contribuabilii depun
la organul fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoa
nele fizice, înscriind în cadrul Capitolului II venitul brut și cheltuielile deductibile estimate pentru anul 2021.
Impozitul anual datorat se stabilește prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil determinat
potrivit art. 118 din Codul fiscal.
Până la data de 25 mai 2022, contribuabilii depun declarația unică în care înscriu în Capitolul I veniturile
efectiv realizate în anul 2021 în vederea definitivării impozitului aferent acestui an și estimează în cadrul Capito
lului II venitul brut și cheltuielile deductibile pentru 2022. Termenul maxim de plată a obligațiilor fiscale pentru
anul 2021 este 25 mai 2022. Există posibilitatea de rectificare a declarației unice până la termenul legal de plată
a obligațiilor fiscale declarate.
n

Contribuțiile sociale

ü Contribuția de asigurări sociale

În cursul anului 2021, contribuabilii care obțin venituri din exercitarea profesiei de expert contabil fac
evaluarea pentru a stabili o eventuală obligație de plată a contribuției de asigurări sociale.
Situația i). Contribuabilul estimează pentru anul 2021 venituri a căror valoare cumulată depășește plafonul
de 27.600 lei (veniturile care intră în baza de calcul al CAS sunt prevăzute la art. 148 alin. (2) din Codul fiscal).
Persoana fizică datorează CAS la un venit ales de aceasta, dar nu mai mic decât nivelul salariului minim
brut pe țară garantat în plată.
CAS = Venitul ales (care nu poate fi mai mic de 27.600 lei) x 25%
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Situația ii). Contribuabilul estimează pentru anul 2021 venituri a căror valoare cumulată este sub plafonul
de 27.600 lei. În acest caz, persoana fizică nu este obligată la plata CAS, dar se poate asigura prin opțiune în
sistemul public de asigurări sociale.
Definitivarea venitului net realizat în anul 2021 care stă la baza obligației finale în materie de CAS se face
în anul următor prin intermediul declarației unice.
ü Contribuția de asigurări sociale de sănătate

În cursul anului 2021, contribuabilii care obțin venituri din exercitarea profesiei de expert contabil fac
evaluarea pentru a stabili o eventuală obligație de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate.
Situația i). Contribuabilul estimează pentru anul 2021 venituri a căror valoare cumulată depășește plafonul
de 27.600 lei (veniturile care intră în baza de calcul al CASS sunt prevăzute la art. 155 din Codul fiscal).
În acest caz, persoana fizică datorează CASS la nivelul salariului minim brut pe țară.
CASS = (2.300 lei/lună x 12 luni) x 10% = 2.760 lei
Situația ii). Contribuabilul estimează pentru anul 2021 venituri a căror valoare cumulată este sub plafonul
de 27.600 lei. În acest caz, persoana fizică nu este obligată la plata CASS, dar se poate asigura prin opțiune în
sistemul public de sănătate.
CASS = (2.300 lei/lună x 6 luni) x 10% = 1.380 lei
Definitivarea venitului net realizat în anul 2021 care stă la baza obligației finale în materie de CASS se
face în anul următor prin intermediul declarației unice.
Exemplul 1
O persoană fizică din Sibiu obține venituri din desfășurarea activității independente de expert contabil
în cadrul propriului cabinet, începând cu 01.11.2021. Contribuabilul nu este pensionar și nu obține venituri din
salarii, aceasta fiind singura lui activitate. La aceeași dată, el depune online declarația unică, respectiv prin inter
mediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV), și estimează în cuprinsul Capitolului II un venit brut de 18.000 lei
și cheltuieli deductibile de 4.000 lei. Expertul contabil nu este exceptat de la plata contribuțiilor sociale. El op
tează pentru achitarea lor, venitul ales ca bază de calcul pentru CAS reprezentându-l 12 salarii minime brute
pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice.
Ne propunem să determinăm obligațiile fiscale declarate de contribuabil prin autoimpunere.
În cuprinsul Capitolului II din declarația unică, persoana fizică estimează obligațiile fiscale pe anul 2021
după cum urmează:
CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN
ROMÂNIA ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE PENTRU ANUL 2021
SECȚIUNEA II.1. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE DIN ROMÂNIA
SUBSECȚIUNEA II.1.1. Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem
real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
II.1.1.A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
II.1.1.A.1. Categoria de venit

1. Activități independente

II.1.1.A.2. Determinarea venitului net
II.1.1.A.3. Forma de organizare

1. Sistem real

1. Individual

35

CECCAR BUSINESS REVIEW
ISSN 2668-8921 • ISSN-L 2668-8921
N0 11/2021
www.ceccarbusinessreview.ro

II.1.1.A.4. Obiectul principal
de activitate
II.1.1.A.5. Sediul

Activități de contabilitate și audit
financiar; consultanță în domeniul fiscal

Cod CAEN

6920

Sibiu, str. Lucian Blaga nr. 22A

II.1.1.A.6. Documentul de autorizare
II.1.1.A.7. Data începerii activității

1. Număr document

31

2. Data

10.10.2021

01.11.2021

II.1.1.B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL ESTIMAT
1. Venit brut

18.000 lei

2. Cheltuieli deductibile

4.000 lei

3. Venit net anual estimat (rd. 1 – rd. 2), din care:
3.1. Venit impozabil

14.000 lei
14.000 lei

4. Impozit anual estimat (rd. 3.1 x 10%)

1.400 lei

SECȚIUNEA II.2. DATE PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI
SOCIALE DE SĂNĂTATE ESTIMATE
SUBSECȚIUNEA II.2.1. Date privind contribuția de asigurări sociale estimată
Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS

14.000 lei

B. Obţin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CAS
1. Venit anual ales pentru plata CAS

27.600 lei

2. CAS datorată (rd. 1 x 25%)

6.900 lei

SUBSECȚIUNEA II.2.2. Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată
Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS

14.000 lei

B. Obţin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CASS
B.1. CASS = 10% x nr. luni x salariul minim

1.610 lei*

SECȚIUNEA II.3. SUMARUL OBLIGAȚIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL ESTIMAT ȘI CONTRIBUȚIILE
SOCIALE ESTIMATE DATORATE, STABILITE PRIN DECLARAȚIA CURENTĂ
1. Impozitul pe venitul estimat, stabilit prin declarația curentă

1.400 lei

2. Contribuția de asigurări sociale estimată, stabilită prin declarația curentă

6.900 lei

3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată, stabilită prin declarația curentă

1.610 lei

* CASS = (salariul minim lunar x 7 luni (noiembrie 2021 – mai 2022)) x 10% = (2.300 lei/lună x 7 luni) x 10% = 1.610 lei

Exemplul 2
O persoană fizică din Constanța obține venituri din desfășurarea activității independente de expert contabil
în cadrul propriului cabinet, începând cu 01.05.2009. Contribuabilul nu este pensionar și nu obține venituri din
salarii, aceasta fiind singura lui activitate. La 28.01.2021, el depune online declarația unică, respectiv prin inter
mediul serviciului SPV, și estimează în cuprinsul Capitolului II un venit brut de 40.000 lei și cheltuieli deductibile
de 7.000 lei. Expertul contabil nu este exceptat de la plata contribuțiilor sociale. El optează pentru achitarea lor,
venitul ales ca bază de calcul pentru CAS reprezentându-l 12 salarii minime brute pe țară în vigoare la termenul
de depunere a declarației unice.
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La 01.11.2021, contribuabilul devine pensionar și își suspendă activitatea începând cu această dată. La
15.11.2021, el depune online declarația unică rectificativă, reestimându-şi în cuprinsul Capitolului II venitul
brut la 25.000 lei și cheltuielile deductibile la 5.000 lei.
Ne propunem să determinăm obligațiile fiscale declarate prin autoimpunere în declarația unică rectificativă.
În Capitolul II din declarația unică depusă la data de 28.01.2021, contribuabilul estimează următoarele
obligații fiscale:
Impozit pe venit2021 = (40.000 lei – 7.000 lei) x 10% = 3.300 lei
CAS2021 = 27.600 lei x 25% = 6.900 lei
CASS2021 = 27.600 lei x 10% = 2.760 lei
La 15.11.2021, contribuabilul depune declarația unică rectificativă bifând rubrica „Declarație rectificativă
privind Capitolul II”, pe care o completează astfel:
CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN
ROMÂNIA ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE PENTRU ANUL 2021
Declarație rectificativă privind Capitolul II
SECȚIUNEA II.1. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE DIN ROMÂNIA
SUBSECȚIUNEA II.1.1. Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem
real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
II.1.1.A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
II.1.1.A.1. Categoria de venit

1. Activități independente

II.1.1.A.2. Determinarea venitului net
II.1.1.A.3. Forma de organizare
II.1.1.A.4. Obiectul principal
de activitate
II.1.1.A.5. Sediul

1. Sistem real

1. Individual
Activități de contabilitate și audit
financiar; consultanță în domeniul fiscal

Cod CAEN

6920

Constanța, str. Eminescu nr. 22B

II.1.1.A.6. Documentul de autorizare
II.1.1.A.7. Data începerii activității

1. Număr document

72

2. Data

05.04.2009

01.05.2009

II.1.1.B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL ESTIMAT
1. Venit brut

25.000 lei

2. Cheltuieli deductibile

5.000 lei

3. Venit net anual estimat (rd. 1 – rd. 2), din care:
3.1. Venit impozabil

20.000 lei
20.000 lei

4. Impozit anual estimat (rd. 3.1 x 10%)

2.000 lei

SECȚIUNEA II.2. DATE PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI
SOCIALE DE SĂNĂTATE ESTIMATE
SUBSECȚIUNEA II.2.1. Date privind contribuția de asigurări sociale estimată
Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS
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B. Obţin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CAS
1. Venit anual ales pentru plata CAS (2.300 lei/lună x 10 luni)
2. CAS datorată (rd. 1 x 25%)

23.000 lei
5.750 lei

SUBSECȚIUNEA II.2.2. Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată
Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS

20.000 lei

B. Obţin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CASS
B.1. CASS = 10% x nr. luni x salariul minim

1.380 lei

SECȚIUNEA II.3. SUMARUL OBLIGAȚIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL ESTIMAT ȘI CONTRIBUȚIILE
SOCIALE ESTIMATE DATORATE, STABILITE PRIN DECLARAȚIA CURENTĂ
1. Impozitul pe venitul estimat, stabilit prin declarația curentă

2.000 lei

2. Contribuția de asigurări sociale estimată, stabilită prin declarația curentă

5.750 lei

3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată, stabilită prin declarația curentă

1.380 lei

Exemplul 3
O persoană fizică din Arad obține venituri din desfășurarea activității independente de expert contabil
în cadrul propriului cabinet, începând cu 01.03.2010. La 28.01.2021, aceasta depune online declarația unică,
respectiv prin intermediul serviciului SPV. Contribuabilul este pensionar începând cu 01.01.2021. Situația veni
tului net estimat de el pentru anul 2021 și a celui realizat în acest an se prezintă astfel:
- lei Estimate pentru anul 2021
Realizate în anul 2021
Venit brut
Cheltuieli deductibile
Venit brut
Cheltuieli deductibile
15.000
3.000
47.000
5.930
Ne propunem să determinăm:
a) obligațiile fiscale declarate prin autoimpunere în declarația unică;
b) obligațiile declarative și de plată aferente activității desfășurate în 2021.
a) Stabilirea prin autoimpunere a obligațiilor fiscale estimate aferente activității desfășurate în 2021:
Contribuabilul depune declarația unică la data de 28.01.2021, pe care o completează astfel:
CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN
ROMÂNIA ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE PENTRU ANUL 2021
SECȚIUNEA II.1. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE DIN ROMÂNIA
SUBSECȚIUNEA II.1.1. Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem
real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
II.1.1.A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
II.1.1.A.1. Categoria de venit

1. Activități independente

II.1.1.A.2. Determinarea venitului net
II.1.1.A.3. Forma de organizare

1. Sistem real

1. Individual
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II.1.1.A.4. Obiectul principal
de activitate
II.1.1.A.5. Sediul

Activități de contabilitate și audit
financiar; consultanță în domeniul fiscal

Cod CAEN

6920

Arad, str. Mețianu nr. 14C

II.1.1.A.6. Documentul de autorizare
II.1.1.A.7. Data începerii activității

1. Număr document

25

2. Data

01.02.2010

01.03.2010

II.1.1.B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT
1. Venit brut

15.000 lei

2. Cheltuieli deductibile

3.000 lei

3. Venit net anual estimat (rd. 1 – rd. 2), din care:
3.1. Venit impozabil

12.000 lei
12.000 lei

4. Impozit anual estimat (rd. 3.1 x 10%)

1.200 lei

SECȚIUNEA II.3. SUMARUL OBLIGAȚIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL ESTIMAT ȘI CONTRIBUȚIILE
SOCIALE ESTIMATE DATORATE, STABILITE PRIN DECLARAȚIA CURENTĂ
1. Impozitul pe venitul estimat, stabilit prin declarația curentă

1.200 lei

2. Contribuția de asigurări sociale estimată, stabilită prin declarația curentă

0 lei

3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată, stabilită prin declarația curentă

0 lei

b) Determinarea obligațiilor declarative și de plată aferente activității desfășurate în 2021:
În cuprinsul Capitolului I din declarația unică depusă până la data de 25.05.2022, contribuabilul îşi definiti
vează situația pe anul 2021, stabilind prin autoimpunere următoarele obligații fiscale:
Impozit pe venitul realizat2021 = (47.000 lei – 5.930 lei) x 10% = 4.107 lei
CAS2021 = 0 lei
CASS2021 = 27.600 lei x 10% = 2.760 lei

Exemplul 4
Situația unui contribuabil din Iași care nu este pensionar și obține venituri din salarii se prezintă după
cum urmează:
l realizează venituri din desfășurarea activității de expert contabil în cadrul propriului cabinet, începând
cu 01.03.2021. Acesta estimează în cadrul declarației unice un venit brut de 15.000 lei și cheltuieli deductibile
de 3.500 lei;
l în anul 2021 deține o suprafață de teren de 5 ha în Iași, pe care cultivă plante oleaginoase. Norma de
venit este de 269 lei/ha, iar plafonul neimpozabil, de 2 ha, conform art. 105 alin. (2) din Codul fiscal;
l la 31.10.2021 încasează dobânzi aferente unui depozit bancar la termen, valoarea lor netă fiind de
2.750 lei;
l la 01.11.2021 încasează dividende, valoarea netă a acestora fiind de 23.750 lei.
La 18.03.2021, contribuabilul depune online declarația unică, respectiv prin intermediul serviciului SPV,
și estimează în cuprinsul Capitolului II un impozit de 1.150 lei ((15.000 lei – 3.500 lei) x 10%). La 10.11.2021,
acesta depune declarația unică rectificativă.
Ne propunem să determinăm obligațiile fiscale declarate prin autoimpunere în declarația unică rectificativă.
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La 10.11.2021, contribuabilul depune declarația unică rectificativă bifând rubrica „Declarație rectificativă
privind Capitolul II”, pe care o completează astfel:
CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN
ROMÂNIA ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE PENTRU ANUL 2021
Declarație rectificativă privind Capitolul II
SECȚIUNEA II.1. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE DIN ROMÂNIA
SUBSECȚIUNEA II.1.1. Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem
real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
II.1.1.A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
II.1.1.A.1. Categoria de venit

1. Activități independente

II.1.1.A.2. Determinarea venitului net
II.1.1.A.3. Forma de organizare
II.1.1.A.4. Obiectul principal
de activitate
II.1.1.A.5. Sediul

1. Sistem real

1. Individual
Activități de contabilitate și audit
financiar; consultanță în domeniul fiscal

Cod CAEN

6920

Iași, str. Eminescu nr. 212A

II.1.1.A.6. Documentul de autorizare
II.1.1.A.7. Data începerii activității

1. Număr document

69

2. Data

01.02.2021

01.03.2021

II.1.1.B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL ESTIMAT
1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile
3. Venit net anual estimat (rd. 1 – rd. 2), din care:
3.1. Venit impozabil
4. Impozit anual estimat (rd. 3.1 x 10%)

15.000 lei
3.500 lei
11.500 lei
11.500 lei
1.150 lei

ADAUGĂ VENIT
SUBSECȚIUNEA II.1.3. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE,
IMPUSE PE BAZĂ DE NORME DE VENIT
II.1.3.A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
II.1.3.A.1. Forma de organizare

1. Individual

II.1.3.B. DATE PENTRU STABILIREA VENITULUI IMPOZABIL
1. Activitatea desfăşurată la nivelul județului

Iași

Opțiune pentru încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile
Nr.
crt.

Produse
vegetale

Total
suprafaţă
(ha)

Suprafaţă
neimpozabilă
(ha)

0

1

2

3

2.

Plante
oleaginoase

5

2

Suprafaţă
impozabilă
(ha)
col. 4 =
col. 2 – col. 3

Norma
de venit
(lei)

Norma de venit
redusă
(lei)

5

6

3

269

269

40

Venit
impozabil
(lei)
col. 7 =
col. 4 x col. 6
807
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II.1.3.C. TOTAL VENIT IMPOZABIL

807 lei

II.1.3.D. TOTAL IMPOZIT ANUAL (Total venit impozabil x 10%)

81 lei

SECȚIUNEA II.2. DATE PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI
SOCIALE DE SĂNĂTATE ESTIMATE
SUBSECȚIUNEA II.2.2. Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată
Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS
(11.500 lei + 807 lei + 2.750 lei + 23.750 lei)

38.807 lei

A. Obţin venituri peste plafonul minim
A.1. CASS = 10% x nr. luni x salariul minim

2.760 lei

SECȚIUNEA II.3. SUMARUL OBLIGAȚIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL ESTIMAT ȘI CONTRIBUȚIILE
SOCIALE ESTIMATE DATORATE, STABILITE PRIN DECLARAȚIA CURENTĂ
1. Impozitul pe venitul estimat, stabilit prin declarația curentă

1.231 lei

2. Contribuția de asigurări sociale estimată, stabilită prin declarația curentă
3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată, stabilită prin declarația curentă

0 lei
2.760 lei
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